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O ANO DA RETOMADA
Cultura e Arte para Joinville



TRANSFORME SEU IMPOSTO EM CULTURA
INCENTIVO 
Com este incentivo da Prefeitura Municipal de Joinville,
através da SECULT (Secretaria de Cultura e Turismo -
SIMDEC), podemos solicitar a contribuintes de IPTU e
ISS no município um percentual do imposto devido para
aplicação em projetos culturais contemplados no edital
de apoio  categoria MECENATO. 

COMO REALIZAR O APOIO? 
O procedimento é simples e você contará com todo
apoio da SECULT e do município para realizar a sua

doação. 

Depósito em conta específica do
PROJETO,  e a SECULT emite um

recibo específico para sua
contabilidade. 

Neste processo o investimento em CULTURA através do seu
imposto devido é realizado com a CERTEZA de que seu imposto
será aplicado e em projetos culturais chancelados pela Prefeitura
Municipal, gerenciados de maneira transparente e realizados por
produtores culturais qualificados da região. 

Toda a cadeira produtiva da cultura precisa de seu apoio! 
Utilize seu IPTU ou ISS de maneira total ou parcelada ao longo do
ano para apoiar as iniciativas culturais da cidade 

Seu IMPOSTO vira INVESTIMENTO!



RESUMO
 AÇÕES 

3 FINAIS DE SEMANA DE
FORMAÇÃO

 2 PESQUISA ARTE LOCAL 
2  EXPOSIÇÕES DE ARTE 

FEIRA 
 SITE 

   PODCAST - 6 EPISÓDIOS 
MATERIAL DIDÁTICO 33CULT 

MINI DOCUMENTÁRIO
 

PROJETO SELECIONADO
NO EDITAL 002/2021/PMJ 
MECENATO 2021
AUTORIZAÇÃO DE
CAPTAÇÃO 0011453798

VALOR SOLICITADO
R$ 99.734,31



A Cooperfilm/ Galeria 33 Esta presente desde 2013 no universo cultural catarinense. Localizada
no norte do estado, abriga em sua estrutura de 400m², a galeria de arte33, o espaço multiuso
@33arthouse e também o estúdio para produções audiovisuais e fotográficas. 
Durante estes anos a 33 realizou, produziu e exibiu diversas produções audiovisuais, exposições
de artes,, , lançamentos, eventos sociais, corporativos e institucionais, além de apresentações
musicais e.
Com programação acessível e proeminentemente gratuita, nosso eventos, oficinas, palestras,
workshops, residências artísticas são voltados a comunidade em geral, pois acreditamos na
ARTE como veículo de transformação social.

2020
Exposição "Nada Irreal 
Existe" de Ricardo Kolb

Shortcutz Ano 7
 

2018

2021

2019

JISFF 2018
Shows 33Arthouse

Cineclube Premium
Shortcutz Ano 5 

Exposição "Luz e Sombras"
de Décio Soncini 
Exposição "Acervo do Colecionador" 
Exposição "O espetacular Juarez
Machado" 
Workcine 2021 
JOINJAZZ 2021
Residência Artística RK
Exposição Arte 33 Presente Natal21

Exposição Marcelo Urizar
Eventos 33Arthouse
Exposição Concreta
Exposição "Aproximação" de Môa
Festival Varilux
Shortcutz Ano 6

2013

2015

2014

2016

2017
Abertura 33Arthouse 
Exposição Desenhação
Exposição Jazz Bruto 
Exposição Livro de Artista - Schwanke
JISFF 2017
Mostra Sul Joinville
CineClube Premium
Shortcutz Ano 4

Abertura da empresa

Shortcutz Ano 2
Exposição Delírio 
Exposição Urbanas

Lançamento do filme  "As mortes de Lucana"
Shortcutz Ano l"

Exposição "Diário Imagético" de Alceu Bett

Lançamento Filme " O Aquário de Antigona"
Exposição Calendário para Olhos

Shortcutz Ano 3
 

@galeria33arthouse

galeria33.com

47 992772016

https://www.facebook.com/33galeria
https://www.instagram.com/galeria33arthouse/
https://www.youtube.com/channel/UCjt3doWukYlrPzlpqaGi7sA
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547992772016
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547992772016




  
  O projeto propõe diversas O projeto propõe diversas atividades e eventos culturais com acessoatividades e eventos culturais com acesso

gratuitgratuitoo à serem realizados durante o ano de 2022. à serem realizados durante o ano de 2022.  
Os eventos previstos pretendem abordar asOs eventos previstos pretendem abordar as interconexões e possibilidades interconexões e possibilidades

destes encontros além de fortalecer a identidade artística de nosso territóriodestes encontros além de fortalecer a identidade artística de nosso território..  
Diferentes setores da cadeira produtiva cultural serão estimulados a participarDiferentes setores da cadeira produtiva cultural serão estimulados a participar
com especial atenção as áreas de com especial atenção as áreas de ARTES VISUAIS,ARTES VISUAIS,    DANÇA, FORMAÇÃO EMDANÇA, FORMAÇÃO EM

CULTURA, MUSICACULTURA, MUSICA e a integração de todas as expressões visuais promovendo e a integração de todas as expressões visuais promovendo
EVENTOS HIBRIDOSEVENTOS HIBRIDOS e diferenciados com participação da comunidade artística e e diferenciados com participação da comunidade artística e

apreciadores de cultura de toda a região.apreciadores de cultura de toda a região.  
- As ações previstas na - As ações previstas na CONTRAPARTIDACONTRAPARTIDA envolvem a  envolvem a comunidade em geral ecomunidade em geral e

professores da rede municipal de ensino professores da rede municipal de ensino e estão previstas para acontecer noe estão previstas para acontecer no
SECULT.UCC.CEU SECULT.UCC.CEU durante todo o ano de 2022.durante todo o ano de 2022.  

- MINIDOC- MINIDOC - Com making off, entrevistas e performances artísticas realizadas - Com making off, entrevistas e performances artísticas realizadas
durante as 9 ações previstas no projeto.durante as 9 ações previstas no projeto.  
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 PESQUISA E COMUNICAÇÃO EM CULTURA DE PRODUÇÕES 

 ARTISTAS RELEVANTES NA HISTÓRIA DA ARTE JOINVILENSE 
 
 
 

                            ACESSIBILIDADE 
 
 

FORMAÇÃO 
 
 
 

 TERRITORIALIDADE
 
 
 
 

METAS

O 33CULT 2022 - o ano da Retomada 
Quer PROMOVER - INTEGRAR E DIFUNDIR conhecimento e práticas
culturais locais, através da promoção de eventos diversificados que
abordam a FORMAÇÃO - COMUNICAÇÃO - NOVAS TECNOLOGIAS  



ENGAJAMENTO CIDADANIA 
Convite - Apresentação do Projeto e Cadastros
Levantar escolas e líderes comunitários do entorno do CEU Aventureiro para convite a
participação no evento
Apresentação do projeto anual e qual será a participação da comunidade
Cadastramento de Interessados em participar do projeto 
AÇÃO – DIFUSÃO FORMAÇÃO 
Visitação do grupo cadastrado a exposição “Clássicos da Arte Joinvilense” 
O grupo será recepcionado no CEU Aventureiro e seguirá até a Galeria em transporte
adequado providenciado sem custos pela PROPONENTE
Visita guiada, explanação sobre o tema e entrega de material da exposição para
divulgação. 
CIDADANIA - SUSTENTABILIDADE
Participação em stands, de setores artísticos da comunidade em evento de Difusão “Arte
para Ter”
Fora do seu território padrão, possibilidade de exposição e conexão com outros
públicos da cidade. 

AÇÃO –SOCIAL-CIDADANIA 
Apresentação de resultados
Sessão em dois horários para apresentação de resultados do projeto e MINI DOC com
participantes da comunidade 
Divulgação do evento, Montagem de projetor, som e recepcionistas para as sessões
estão previstas na contrapartida 

SECULT.UCC.CEU
entorno imediato



PESQUISA
 Pesquisa Trajetória da Arte Joinvilense da

Fundação até os anos 2000 
Pesquisa nas instituições e bibliotecas da cidade, visando

o levantamento de bibliografias, produção artística e
materiais relevantes para melhor entendimento, arquivo

e catalogação de artistas que registraram a cidade e
também a promoveram. 

Relação Inicial: 
Amandus Sell | Décio Soncini | Fritz Alt   

Eugênio Colin | Juarez Machado | Luiz Sí |  Mario
Avancini |  Profeta Schwanke
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SCHWANKE

EUGÊNIO COLIN

AMANDUS SELL

JUAREZ 
MACHADO

LUIZ SÍ

DÉCIO SONCINI

MÁRIO AVANCINI PROFETA

EXPOSIÇÃO DE ARTE
 "CLÁSSICOS DA ARTE JOINVILENSE " 

Realização de
exposição das

obras e artistas
selecionadas

através de
pesquisa a

documentos e
acervos.  
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Desenvolvimento de site com programação
apresentada e todo o material levantado 
Criação de podcast com 6 episódios com temática
integrada aos temas propostos no projeto

SITE E PODCAST3



TECHART 
Evento Híbrido TechArt  

01 Final de Semana de Palestras - Apresentações
Musicais -  Discussões sobre tecnologia e arte
CURSO - REALIDADE VIRTUAL - SINESTÉSICA -

MALISKA 
SHOW - MALISKA - ENTREVERO 
PALESTRAS - CRYPTOS - NFT´S 
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PRESENCIAL + ONLINE
01 OFICINAS

02 PALESTRAS
12h CONTEÚDO

2h APRESENTAÇÃO MUSICAL
200 

 



1 FINAL DE SEMANA DE IMERSÃO 
MERCADO DE ARTE

AUDIOVISUAL
FOTOGRAFIA

PRESENCIAL + ONLINE
03 OFICINAS 

+ MESA REDONDA
12h CONTEÚDO

2h MESA REDONDA
100 

ARTNOW
SEMINÁRIO5



ARTE PARA TER  
 

Feira de 01 final de semana,
composta por objetos e obras de

arte, gravuras, desenhos de artistas
locais e também da comunidade do

CEU Aventureiro
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PRESENCIAL + ONLINE
03 OFICINAS 

+ MESA REDONDA
12h CONTEÚDO

2h MESA REDONDA
100 

 

DANÇART 
WEEKEND 7

FInal de Semana Imersivo
ARTES - DANÇA -

FOTOGRAFIA



PESQUISA
 Pesquisa e curadoria de obras e
artistas contemporâneos da
região. Realização de pesquisa
teórica, entrevistas, visita a
instituições e espaços de arte da
região para coleta de dados. 

8
Arte Joinvilense após os anos 2000 



ALCEU BETT
ROGÉRIO
NEGRÃO

OBRAS REFERÊNCIA EXPO 02

MARC ENGLER

KOLBJOEL GEHLEN

APPLAJ
PESQUISA

FRANZOI 

MARCOS RUCK

Exposição de Artes Híbrida
Integração de artes visuais, música, dança apresentada em diversos
suportes, focados em mídias eletrônicas com o Videoarte – projeção –
arte urbana. Apresentação de mini doc das experiências dos eventos de
formação do projeto e Live Painting Arte Urbana na Fachada da 33

HIBRID33 9



COMO A SUA MARCA APARECE

Programação 
 Impressa

Divulgação
Imprensa

Divulgações
online



A programação anual proposta, prevê a ações voltadas a difusão e comunicação em cultura, além de formação, produção e
exibição voltada a todos os públicos e envolvidos na cadeira da cultura criativa, buscando maior contribuição interdisciplinar,
espaço aberto para diálogos, encontros da comunidade e promoção da produção artística Joinvilense. 
O compartilhamento e troca de informações a respeito da biografia e fatura artística de artistas que
construíram para a formação de nossas identidades na cidade/território de Joinville/SC e que têm
sido referência para o entendimento do patrimônio artístico local. 
A pesquisa inicial apontou a escassez de informações na Internet sobre os temas e artistas que serão abordados no projeto e
que são um marco para a cidade, desta forma se espera que a realização e a posterior disponibilização online dos materiais
resultantes da exposição e pesquisa via ferramenta de fácil acesso, gratuita gerará boa receptividade pública. 

PORQUE APOIAR? 

Com seu incentivo será possível realizar pesquisa e difusão do conteúdo
levantado, através de exposições de arte, conteúdos relevantes
disponibilizados online, ações de formação e difusão, visando o
desenvolvimento do setor cultural da cidade e um produto audiovisual, um
mini documentário com o registro de todas as ações e eventos realizados no
decorrer da execução do projeto. 



DOCS SECULT



OBRIGADO 
POR SUA ATENÇÃO! 

 
Se interessou em apoiar ou saber mais? 

 Fale conosco, ficaremos felizes em contar
com seu apoio a cultura na nossa região. 

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547992772016
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547992772016
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547992772016
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5547991938509

